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„Juhaim hallgatnak szavamra... 
Örök életet adok nekik.”

A katakombák sírüregeiben is 
némaság honol, csakúgy, mint a 
pogány sírokban. A keresztény vér-
tanúk szája örökre elnémult, mint a 
nagy pogány költőké. A mártírok ko-
porsóiból ugyanúgy nem jön üzenet, 
mint az Istent káromlók és Istent 
tagadók nyughelyéről.

Hogyan tudja János, hogy a nagy 
szorongatásból jöttek már Jézus 
Krisztus királyi trónjánál vannak, 
isznak az élő vizek forrásaiból, és 
maga Isten töröl le a szemükről min-
den könnyet?

Onnan, hogy látta Krisztus sír-
jában az elhagyott lepleket, és látta a 
megdicsőült, feltámadt Krisztust, aki 
sebeit megmutatta tanítványainak, 
jelezvén, hogy a szeretetből vállalt 
szenvedés erősebb, mint a halál. A 

halál és alvilág van alávetve Krisz-
tus szeretetének, és nem Krisztus 
szeretete van alávetve a halálnak és 
alvilágnak, mert Krisztus valóságos 
Isten és valóságos ember.

Most még vannak könnyeim, 
elsötétüléseim, félelmeim, éhségem 
és szomjúságom, de tudom, hogy 
van szeretet, amely természete sze-
rint örökkévaló, amely mindig újra 
letörli könnyeimet, derűt hoz elbo-
ruló lelkemnek, ételt és italt ad.

Ugyanaz az isteni szeretet az én 
életem már most, mint a halál után 
az üdvözülteké. Csak én még úton 
vagyok. Mindig új és új vigaszra van 
szükségem, mert ez a földi élet újabb 
és újabb megpróbáltatásokra vezet, 
mindig újra szomjazom és éhezem 
Isten után, mert még nemcsak belőle 
élek, hanem megkísértenek ennek a 
világnak mulandó javai.

De aki belekóstolt a szentmi-
sébe, az Úr halálon és bűnön aratott 
győzelmébe, az tudja, hogy az igaz 
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lelkek az Úr kezében vannak. Tudja, 
hogy van odaát, ahol nincs halál, 
sem gyász, sem siralom. A szentsé-
gek hittel történő vétele részesedés 
az eljövendő dicsőségből.

Ezért nem lehet szociológiai és 
pszichológiai tesztek nyomán fel-
mérni a kereszténység igazi jelenét 
és jövőjét – mert Krisztus az emberi-
ség egyetlen lehetséges jövője. Pált 

és Barnabást benső evidencia és a 
kenyértörés, a szentmise ünneplése 
teszi rendíthetetlen misszióssá és 
örvendezővé a Szentlélekben, még 
akkor is, amikor egy-egy vidékről 
elűzik őket.

Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység  - 

Szent idők

2  

Kedves testvérek,

mennyire szeretném, hogy az 
Irgalmasság Rendkívüli Szentéve 
során minden megkeresztelt ember 
átérezhesse az Egyházhoz tartozás 
örömét! Bárcsak újra felfedezhetnék, 
hogy a keresztény hivatás, csakúgy 
mint minden sajátos hivatás is, az 
Isten népe körében születik meg, 
mint az isteni irgalmasság ajándéka. 
Az Egyház az irgalmasság háza, az a 
“föld”, amelyben a hivatás kicsírázik, 
felnövekszik és gyümölcsöt hoz.

Éppen ezért arra hívlak benneteket 
a hivatások 53. világnapja kapcsán, 
hogy fordítsátok tekinteteteket az 
apostoli közösségre, és mondjatok 
köszönetet azért a szerepért, amelyet 
a közösség tölt be az egyes emberek 
hivatásának útján. Az Irgalmasság 
Rendkívüli Szentévét meghirdető 
bullában felidéztem Tiszteletremél-
tó Szent Beda szavait Szent Máté 
meghívásáról: “Miserando atque 
eligendo” (Misericordiae Vultus, 8). 
Az Úr irgalmassága megbocsátja 

vétkeinket és megnyit bennünket az 
új életre, s ez abban nyilvánul meg, 
hogy meghív bennünket követésére 
és küldetést ad nekünk. Az Egyház-
ban minden hivatás Jézus együttérző 
tekintetéből fakad. A megtérés és 
a hivatás ugyanannak az éremnek 
a két oldala, és folytonosan utalnak 
egymásra a misszióba küldött tanít-
vány életében.

Boldog VI. Pál pápa, Evangelii 
nuntiandi kezdetű apostoli buzdí-
tásában leírta az evangelizáció 
folyamatának lépéseit. Ezek egyike 
a csatlakozás a keresztény közösség-
hez (vö. 23.), ahhoz a közösséghez, 
amely tanúskodott számára a hitről és 
felmutatta neki Isten irgalmasságát. A 
közösségbe történő befogadás tartal-
mazza az egyházi élet teljes gazdag-
ságát, különösképpen a szentségeket. 
És az Egyház nem csupán az a hely, 
ahol hisz az ember, hanem hitünk tár-
gya is egyben; ezért is valljuk meg 
így a Hiszekegyben: „Hiszem az 
Anyaszentegyházat”.

Isten hívása a közösség közvetí-

Ferenc pápa üzenete a Hivatások 53. világnapjára
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tésével ér el hozzánk. Isten arra hív 
bennünket, hogy legyünk az Egyház 
részesei, és miután bizonyos érett-
ségre tettünk szert, sajátos hivatást 
is ad számunkra. Hivatásunk útját 
azokkal a férfiakkal és nőkkel járjuk 
együtt, akiket az Úr mellénk állít: 
ez egy közös hivatás, egybehívás. A 
meghívásnak ez az egyházi, közös-
ségi dinamizmusa ellenszer a közöm-
bösségre és az individualizmusra. 
Létrehozza azt a közösséget, amely-
ben a közömbösséget legyőzi a 
szeretet, mivel megköveteli, hogy 
kilépjünk önmagunkból, hogy életün-
ket Isten tervének szolgálatába állít-
suk, azonosulva Isten szent népével 
az adott történelmi helyzetben.

Ezen a világnapon, amikor a hiva-
tásokért imádkozunk, arra szeretnék 
bíztatni minden hívőt, hogy vállalja 
fel a felelősségét a hivatások gon-
dozása és megkülönböztetése terén. 
Amikor az apostolok kerestek va-
lakit, aki átvehetné az Iskarióti Júdás 
helyét, Szent Péter százhúsz testvért 
hívott egybe (vö. ApCsel 1,15), és 
a hét diakónus kiválasztásához is 
összehívták a tanítványok egy cso-
portját (vö. ApCsel 6,2). Szent Pál 
konkrét szempontokat ad Titusznak 
arra, hogy hogyan válassza ki a 
papokat (Tit 1,5-9). A keresztény 
közösség ma is mindig jelen van 
ott, ahol a hivatások kibontakoznak, 
kifejlődnek és hűségben megmarad-
nak (vö. Evangelii gaudium apostoli 
buzdítás, 107).

A hivatás az Egyházban szüle-

tik. A hivatásnak már megszüle-
tésekor szüksége van a megfelelő 
„egyháziasságra”. Senkinek sem 
kizárólag egy meghatározott régióra, 
csoportra vagy egyházi mozgalomra 
vonatkozik a hivatása, hanem az 
Egyházra, az egész világra. „Egy 
karizma hitelességének világos jele 
az egyháziassága, azaz arra való 
képessége, hogy harmonikusan 
beilleszkedjék Isten szent népe éle-
tébe mindenkinek a javára.” (Uo. 
130.) Amikor Isten hívására válaszol, 
a fiatal megtapasztalja, hogy szélesre 
tárul előtte az Egyház horizontja, rá-
látása lesz a sokféle karizmára és tár-
gyilagosabban tud döntést hozni. A 
közösség ilyen módon az a ház, az a 
család, ahol megszületik a hivatás. A 
jelölt hálával szemléli a közösségnek 
ezt a közvetítő szerepét, amely nél-
külözhetetlen jövője szempontjából. 
Megtanulja, hogy megismerje és 
megszeresse azokat a testvéreit, akik 
az övétől eltérő úton járnak, és ezek a 
kapcsolatok mindenkiben erősítik az 
egységet.

A hivatás az Egyházban növek-
szik. Képzésük során a különböző 
hivatások jelöltjeinek szüksége van 
rá, hogy mélyebben megismerjék az 
egyházi közösséget, túllépve azon 
a korlátozott látásmódon, amellyel 
mindnyájan rendelkezünk kezdetben. 
Ebből a célból alkalmas, ha apos-
toli tapasztalatra tesz szert a jelölt 
a közösség más tagjaival, például 
továbbadja a keresztény üzenetet egy 
jó hitoktató mellett, megtapasztalja 
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az evangelizációt a perifériákon egy 
szerzetes közösséggel, felfedezi a 
szemlélődő ima kincsét osztozva egy 
klauzúra életében, jobban megismeri 
az ad gentes missziót azáltal, hogy 
kapcsolatba lép misszionáriusokkal, 
és az egyházmegyés papokkal jobban 
elmélyül a plébániai és egyházme-
gyei lelkipásztori munkában. Azok 
számára, akik már benne vannak a 
képzés folyamatában, az egyházi 
közösség mindig az alapvető nevelő 
közeg, amely iránt hálásak vagyunk.

A hivatást az Egyház tá-
mogatja. Miután valaki véglegesen 
elköteleződött, ezzel nem fejeződik 
be hivatásának útja az Egyházban, 
hanem tovább folytatódik a szol-
gálatkészségben, a kitartásban, a 
folyamatos képzésben. Aki az életét 
az Úrnak szentelte, az kész az Egy-
házat bárhol szolgálni, ahol annak 
szüksége van rá. Pál és Barnabás 
missziós útja példa erre az egyhá-
zias készségre. Miután elküldte őket 
a Szentlélek és az antióchiai közös-
ség (vö. ApCsel 13, 1-4), visszatértek 
ugyanebbe a közösségbe, és elmond-
ták, mit vitt végbe általuk az Úr (vö. 
ApCsel 14,27). A misszionáriusokat 
a keresztény közösség elkíséri és tá-
mogatja, élő hivatkozási pont marad 
a számukra, mint az a látható otthon, 
amely biztonságot nyújt azoknak, 
akik zarándokútjukat járják az örök 
élet felé.

A lelkipásztori munkát végzők 
között kiemelkedő szerepe van a 
papoknak. Az ő szolgálatuk révén 

válnak valóra Jézus szavai, aki azt 
mondta: “Én vagyok a juhok számára 
a kapu. […] Én vagyok a jó pásztor” 
(Jn 10, 7.11). A hivatáspasztoráció 
alapvető része az ő szolgálatuknak. 
A papok kísérik nyomon azokat, akik 
hivatásukat keresik, és azokat is, akik 
már Isten és a közösség szolgálatának 
szentelték életüket.

Minden hívő arra hivatott, hogy 
tudatára ébredjen a hivatás egyházi, 
közösségi dinamizmusának, hogy a 
hitbeli közösségek Szűz Mária pél-
dája nyomán olyan anyaméhet jelent-
hessenek, amely képes befogadni a 
Szentlélek ajándékát (vö. Lk 1,35-
38). Az Egyház anyai szerepe meg-
nyilvánul abban a folyamatos imád-
ságban is, amelyet a hivatásokért 
mond és abban a nevelői tevékeny-
ségben és kísérésben, amellyel az 
Isten hívását meghallók felé for-
dul. Ezt szolgálja a jelöltek gondos 
megválasztásával is a papságra és a 
megszentelt életre.

Végezetül a hivatások édesany-
jaként mutatkozik meg azáltal is, 
hogy folyamatosan támogatja azokat, 
akik mások szolgálatára szentelték 
életüket.

Kérjük az Úrtól, hogy minden 
embernek, aki hivatása útját járja, ad-
jon mély ragaszkodást az Egyházhoz; 
valamint hogy a Szentlélek erősítse 
meg a lelkipásztorokban és minden 
hívőben a közösséget, a megkülön-
böztetés adományát, a lelki atyaságot 
és lelki anyaságot.

Irgalmasság Atyja, aki Fiadat ad-
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tad a mi üdvösségünkért és mindig 
támogatsz minket Szentlelked aján-
dékaival, adjál nekünk élő, buzgó, 
örömteli keresztény közösségeket, 
amelyekben testvéri élet fakad és 
amelyek képesek felkelteni a fiata-
lokban a vágyat, hogy Neked és az 
Evangélium hirdetésének szenteljék 
magukat. Támogasd e közösségeket 
törekvésükben, hogy megfelelő mó-
don táplálják a hivatásokat és képesek 

legyenek felmutatni a megszentelt 
élet különféle  útjait. Adjál bölcses-
séget a hivatások megkülönbözteté-
séhez, hogy mindenben fényeskedjék 
a te irgalmas szereteted nagysága. 
Mária, Jézus édesanyja és nevelője, 
járjál közben minden keresztény 
közösségért, hogy a Szentlélek adta 
termékenységet befogadva képes 
legyen hiteles hivatásokat adni Isten 
szent népének szolgálatára.

imádság a papokért
Mária, Jézus Anyja és a papok Anyja, engedd, hogy így szólítsunk téged, 
hogy ünnepelhessük anyaságodat, s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük 
nálad, Istennek szent anyja! Krisztus Anyja, aki a Szentlélek fölkenése 
által a pap Messiásnak embertestet adtál, hogy üdvözítse a szegényeket 
és a megtört szívűeket; őrizd meg szívedben és Egyházadban a papokat, 

Megváltónknak Anyja! Hitnek Anyja, aki elkísérted a templomba 
az Emberfiát, hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket; ajánld az 

Atyának az ő dicsőségére Fiadnak papjait, Szövetség Szent Szekrénye! 
Egyháznak Anyja, aki az utolsó vacsora termében a tanítványok között az 

új népért és pásztoraiért imádkoztál; eszközöld ki a papoknak az ajándékok 
teljességét, Apostolok Királynője! Jézus Krisztus Anyja, ki Fiad mellett 
álltál élte kezdetén és küldetésében, kerested őt, a Mestert a sokaságban, 

mellette álltál, amikor felmagasztalták a földről, s odadta magát egyetlen és 
örök áldozatul; aki fiadként kaptad meg Jánost, fogadd el az öröktől fogva 
meghívottakat, oltalmazd növekedésüket, kísérd életükben és szolgálatuk-

ban a te fiaidat, Papok Édesanyja! Ámen.

II. János Pál pápa Pastores Dabo Vobis kezdetű apostoli buzdítása, 1992.

imádság papi és szerzetesi Hivatásokért
Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra!

Urunk, mint árvák sírunk előtted!
Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya közben-

járására,
adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat!

Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!
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Hirdetések
Szentatyánk elrendelése szerint – Európa szerte – jövő vasárnap szentmisék 

utáni gyűjtés lesz az Ukrajnában élő rászorulók részére.

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy a templomban, a hátsó asztalon található 
egy doboz, amelybe imaszándékaikat helyezhetik el a kedves testvérek papír-
cédulán (az imádságot kérő neve nélkül). A szándékokra azután a Mária Légió 
tagjai szeretnék felajánlani imádságukat, minden szerdán az imaórájuk befejező 
részeként.

Kérjük, hogy a doboz mellett lévő papírt és íróalkalmatosságot használják a 
jó ügy érdekében!

A PORTE Polgári Társulás tartós élelmiszer gyűjtése még mindig aktuális. 
Aki tartós élelmiszert kíván adományozni, a hét folyamán ezt megteheti a plé-
bánia irodájában munkanapokon 8-tól 12 óráig.

 A Szent Rozália-templomban is lehet hagyni az adományokat, melye-
kért a jó Isten fizessen meg!

A Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés összege, az elmúlt 
héten 17.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 4 329.- EUR-t tesz ki. 
Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

A komáromi MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont 
igazgatósága tisztelettel értesíti a kedves szülőket, hogy felvétel az óvodába a 
2016/2017-es tanévre 2016. április 1-29., 8.00 és 16.30 óra között lesz. A kitöltött 
nyomtatványokat a titkárságon kell leadni a Király püspök u. 30. szám alatt. A 
nyomtatványok letölthetők az iskola honlapjáról. /zsgmarianum.edu.sk/
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Emléknap: Szent Adalbert püspök és vértanú

Heti liturgikus naptár
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IV.
18.

Pondelok – H
étfő

7.00 
slovenská

8.00 
m

agyar
18.00 

m
agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

B. požehn. pre r. G
lončákovú a r. 

H
ubačekovú

† László Tibor
† László, M

árta, Ilona
IV.
19.

U
torok – K

edd
8.00 

m
agyar

10.00 
slovenská

17.00 
slovenská

Szent R
ozália

Penzión
Sv. O

ndrej

Tisztítótűzben szenv. lelkekért
N

a úm
ysel kňaza

† M
arko, A

ntónia a rodina
IV.
20.

 Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

18:00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

B. požehnanie pre krstné deti
† Felícia nővér
† Csapó M

argit és G
yula

IV.
21.

Štvrtok – C
sütörtök

8.00 
m

agyar
15.00
18.00 

slovenská

Szent R
ozália

St. A
nna

Sv. A
nna

† József és Rozália
A

D
O

RATIO
† Rodičia M

ária a Jozef
IV.
22.

Piatok – Péntek
7.00 

slovenská
8.00 

m
agyar

18.00 
m

agyar

Sv. O
ndrej

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

† Čl. rodiny Stankovej
† László és neje
† K

ovács Irm
a

IV.
23.

Sobota – Szom
bat

8.00 
m

agyar
18.00 

slovenská
18.00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

Élő M
artina

† Čl. rod M
artišovej

† Ilona, G
yula

IV.
24.

5. V
EĽK

O
N

O
ČN

Á
 N

ED
EĽA

 H
Ú

SV
ÉT

5. VA
SÁ

RN
A

PJA

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar 

18:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† M
azsár A

m
ália

† Im
rich

† Seredi Justína
M

iséző pap szándékára

a szentmisék rendje
2016. április 18 – 24.
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